
MagnePlus B6, tabletta
Magnézium tartalmú étrend-kiegészítő B-vitaminokkal

Jellemzői: A MagnePlus B6 étrendkiegészítő magnéziumot és B-vitaminokat 
tartalmaz. A termék a szervezet magnézium-szintje kiegészítésére készült, mely 
hatóanyag hozzájárul az idegrendszer és az izmok megfelelő működéséhez, 
a fáradtság és a kimerültség csökkentéséhez, a csontok és a fogak állapotának 
fenntartásához. A B6-vitamin az idegrendszer és a normál pszichológiai funkció 
megőrzésében játszik szerepet.
Hatóanyag: 1 tabletta 2 tabletta
Magnézium  112,5 mg 30% NRV 225,0 mg 60% NRV
B1-vitamin 1,1 mg 100% NRV 2,2 mg 200% NRV
B6-vitamin 2,0 mg 143% NRV 4,0 mg 286% NRV
B12-vitamin 2,5 μg 100% NRV 5,0 μg 200% NRV
Folsav 200,0 μg 100% NRV 400,0 μg 200% NRV
* % NRV: a hatóanyag mennyisége a felnőtt napi beviteli referencia-érték 
százalékában
Összetevők: magnézium citromsavval alkotott sója, tömegnövelő szer (mikro-
kristályos cellulóz), hidegen duzzadó kukoricakeményítő, stabilizátor (polivi-
nil-pirrolidon), tabletta bevonat (fényezőanyagok: hidroxi-propil-metil-cellulóz és 
hidroxi-propil-cellulóz, színezék: kalcium-karbonát, csomósodást és lesülést gátló 
anyag: talkum), csomósodást gátló anyagok (talkum, magnézium-sztearát), piri-
doxin-hidroklorid, tiamin-hidroklorid, pteroilmonoglutaminsav, cianokobalamin. 
Adagolás: 12 év alatti gyermekek 1 tabletta, felnőttek 1 - 2 tabletta naponta 
étkezés során vagy után, megfelelő mennyiségű folyadékkal fogyasztva.
Tartalma: 180 tabletta  Nettó tömeg: 177,3 g
Figyelmeztetés: Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő nem 
helyettesíti a változatos étrendet és az egészséges életmódot. Ne fogyassza, ha 
túlérzékeny bármelyik összetevőjére. Gyermekeknek 3 éves korig fogyasztása 
nem ajánlott. Az állapotos és szoptató nők a termék fogyasztása előtt kérdezzék 
meg orvosukat, gyógyszerészüket.
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva 
tartandó!
Gyártó: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, 
Csehország.    Származási hely: Csehország
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, 1985 Budapest
Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu
Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
Változat: MPB/01     OGYÉI Notifi kációs szám: 21075/2018     HU 151 T
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* % NRV: a hatóanyag mennyisége a felnőtt napi beviteli referencia-érték 
százalékában
Összetevők: magnézium citromsavval alkotott sója, tömegnövelő szer (mikro-
kristályos cellulóz), hidegen duzzadó kukoricakeményítő, stabilizátor (polivi-
nil-pirrolidon), tabletta bevonat (fényezőanyagok: hidroxi-propil-metil-cellulóz és 
hidroxi-propil-cellulóz, színezék: kalcium-karbonát, csomósodást és lesülést gátló 
anyag: talkum), csomósodást gátló anyagok (talkum, magnézium-sztearát), piri-
doxin-hidroklorid, tiamin-hidroklorid, pteroilmonoglutaminsav, cianokobalamin. 
Adagolás: 12 év alatti gyermekek 1 tabletta, felnőttek 1 - 2 tabletta naponta 
étkezés során vagy után, megfelelő mennyiségű folyadékkal fogyasztva.
Tartalma: 180 tabletta  Nettó tömeg: 177,3 g
Figyelmeztetés: Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő nem 
helyettesíti a változatos étrendet és az egészséges életmódot. Ne fogyassza, ha 
túlérzékeny bármelyik összetevőjére. Gyermekeknek 3 éves korig fogyasztása 
nem ajánlott. Az állapotos és szoptató nők a termék fogyasztása előtt kérdezzék 
meg orvosukat, gyógyszerészüket.
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva 
tartandó!
Gyártó: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, 
Csehország.    Származási hely: Csehország
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, 1985 Budapest
Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu
Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
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